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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на Община Смолян 

   
Относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на преминаване и 

прокарване на съоръжения през имоти - общинска собственост за изграждане на обект: 
„Разширение на система (съоръжения) за изкуствено заснежаване на пистите в к.к. „Пампорово“.  
 
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
   Предлагам на Вашето внимание за разглеждане по компетентност искане от „Пампорово“ 
АД, със седалище и адрес на управление: гр. Чепеларе, к.к. Пампорово за изразяване на 
предварително съгласие за учредяване право на преминаване и прокарване на съоръжения за 
изграждане на обект:„Разширение на система (съоръжения) за изкуствено заснежаване на 
пистите в к.к. „Пампорово““. По силата на чл. 157, ал.1, във връзка с чл. 154, ал.1, т.5 и чл.156 от 
Закона за туризма „Пампорово“ АД като собственик на прилежащите към ски пистите 
съоръжения – влекове и лифтове има задължения да поддържа територията на ски пистите 
целогодишно, като през активния ски сезон – периода на зимна експлоатация (30 ноември – 15 
април), по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Наредбата за обезопасяването и информационната 
обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност 
върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работа на ски патрулите, e 
необходимо осигуряване на подходяща снежна покривка – добре обработена, обезопасена, без 
оголени места, в т.ч. чрез създаване на изкуствен сняг. 

С оглед на изложеното, на основание чл. 157, ал.1 във връзка с чл. 154, ал.1 и чл. 156, т.2 
от Закона за туризма, „Пампорово“ АД има задължението и  правата за изграждане на 
инсталация (система) за изкуствен сняг. Изграждането е свързано с осигуряване на относителна 
независимост от времето при експлоатацията на ски пистите и удължаване на сезона за 
предоставяне на ски услуги. Наличието на подобна система е задължително условие за 
обезпечаването на спортни мероприятия (европейски и световни купи по ски алпийски 
дисциплини). 

В тази връзка „Пампорово“ АД е предложило преди две години Подробен устройствен 
план – парцеларен план за обект „Система (съоръжения) за изкуствено заснежаване на пистите в 
к.к. Пампорово“, който обхваща основните ски писти в комплекса, а именно ски писта Снежанка 
№1 („Малката стена“), ски писта Снежанка №2 („Стената“), ски писта Снежанка №3 
(„Европейската“), ски писта Снежанка №4 и Снежанка №11 (ръкав между Снежанка №3 и 
Снежанка №4 в горна част), ски писта Снежанка №5, ски писта Снежанка №6а, Снежанка №6, 
Снежанка №13 и Дельово дере, ски писта Стойките 2 и т. нар. „Южни писти“. На почти всички 
от тези писти, с изключение на ски писта Снежанка №4 и Снежанка №11 (ръкав между Снежанка 
№3 и Снежанка №4 в горна част) и т. нар. „Южни писти“ има изградена и въведена в 
експлоатация система за изкуствено заснежаване, а за ски писти Снежанка №4 и Южните писти 
има издадено строително разрешение и дадена строителна линия. 

Предвид желанието на „Пампорово“ АД да осигури система за заснежаване на 100% от 
пистите, които попадат в землището на Община Смолян и осигури целосезонното им използване, 
както и с цел отстраняване на конкретни грешки при реализирането на системата за заснежаване 
на ски писта Снежанка №4 е входиран нов ПУП – парцеларен план за обект: „Разширение на 
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система (съоръжения) за изкуствено заснежаване на пистите в к.к. „Пампорово““. Съгласно 
идейния проект трасетата на разширението на системата за заснежаване преминават през 
следните общински имоти:   
 

№ № на имот НТП 
Трайно 

предназначение 

Площ 
на 

имота, 
м2 

Площ на 
преминаване 
през имота, 

м2 
1. 67653.11.17 пасище Земеделска 8557 6 

2. 67653.11.344 
За селскостопански,  
горски, ведомствен 
път  

Земеделска 2362 7 

3. 67653.590.343 
За селскостопански,  
горски, ведомствен 
път 

Земеделска 9167 8 

4. 67653.590.347 
За друг поземлен 
имот за движение и 
транспорт 

Територия на 
транспорта 

2965 295 

5. 69345.6.1176 
За друг вид 
застрояване 

Урбанизирана 2333 14 

 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на 
територията  и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, предлагам на Общинския съвет да приеме следните  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 
1. Изразява предварително съгласие за учредяване право на преминаване и прокарване на 

съоръжения за изграждане на обект:„Разширение на система (съоръжения) за изкуствено 
заснежаване на пистите в к.к. „Пампорово““  през следните общински имоти: 

 
 

№ № на имот НТП 
Трайно 

предназначение 

Площ 
на 

имота, 
м2 

Площ на 
преминаване 
през имота, 

м2 
1. 67653.11.17 пасище Земеделска 8557 6 

2. 67653.11.344 
За селскостопански,  
горски, ведомствен 
път  

Земеделска 2362 7 

3. 67653.590.343 
За селскостопански,  
горски, ведомствен 
път 

Земеделска 9167 8 

4. 67653.590.347 
За друг поземлен 
имот за движение и 
транспорт 

Територия на 
транспорта 

2965 295 

5. 69345.6.1176 
За друг вид 
застрояване 

Урбанизирана 2333 14 

 
2. Упълномощава кмета на общината след одобряване на ПУП – ПП и  заплащане на  

дължимите суми да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на 
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правото на преминаване и прокарване на съоръжения за изграждане на обект: „Разширение на 
система (съоръжения) за изкуствено заснежаване на пистите в к.к. „Пампорово““. 

 3. Предварителното съгласие важи за срок от три години считано от влизането в сила на 
решението.  
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
Николай Мелемов 
Кмет на Община Смолян 
   
      
 


